
ادامه از صفحه اول 
نیروهای تروریست س��نتکام در منطقه و هر آنچه 
که ب��ه ایاالت متحده ارتب��اط مییابد، هر چند زیر 
نظر جمهوری اس��امی ایران قرار دارد، اما افزایش 

رصدها باید در دستور کار قرار داشته باشد.
دس��تورالعملی که روز گذش��ته از سوی ستاد کل 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران صادر شد، 
آمادگ��ی ای��ران را در قبال هرگونه تحرکی نش��ان 
میدهد. ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیهای 
تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران 
تهدیدات سایبری از سوی هر دولت، گروه یا فردی 
را در هر س��طحی با قدرت پاسخ خواهد داد. بیانیه 
س��تاد کل نیروهای مسلح با محتوای قوی، پس از 
آن صادر ش��د که امارات متحده عربی با دش��من 
جهان اس��ام روابط خود را عادی کرد و امریکا در 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در تصویب قطعنامه 

ضد ایرانی شکست خورد.
شاید برخی تصور داشته باشند که در منازعه آمریکا 
علیه ایران، روسیه و چین پشت جمهوری اسامی 
را خال��ی کنن��د، اما باید توجه داش��ت که حتی با 
نب��ود آنها نیز ایران توانای��ی مقاومت مقابل آمریکا 
را دارد. نکته اینجا اس��ت که روسیه و چین هر دو 
نمیخواهند و نمیتوانند ببینند آمریکا با سیاستهای 
غلط و ویرانگر خود، منطقه حس��اس و سرنوش��ت 

ساز خلیج فارس را به صحنه نبرد تبدیل کند.

نظرات اصالحی سایر قوا در طرح 
فروش نفت مورد توجه قرار می گیرد

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: ممکن است سران 
دو قوه قضائیه و مقنن��ه برخی نظرات اصاحی در 
خصوص جزئیات اجرای طرح فروش نفت داش��ته 
باش��ند که حتما ب��ه آنها توجه می ش��ود. محمود 
واعظی در پاسخ به سوالی درباره ادعای ارسال نامه 
س��ران قوای قضائیه و مقننه به رهبر معظم انقاب 
مبنی بر اعام مخالف��ت با طرح فروش نفت اظهار 
داش��ت: ممکن است سران محترم دو قوه قضائیه و 
مقنن��ه برخی نظرات اصاحی در خصوص جزئیات 
اجرای طرح مورد نظر داشته باشند که حتما مورد 
توجه قرار خواهد گرفت. رئیس دفتر رئیس جمهور با 
از رئیس قوه قضائیه به جهت رعایت اخاق سیاسی 

و تکذیب نگارش چنین نامه ای تشکر کرد. 

خبر

سرمقاله

حضرت آیت اهلل خامنه ای، حجت االسام عباسعلی سلیمانی 
را به سمت نمایندگی ولی فقیه و امام جمعه کاشان منصوب 
کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی حجت االسام 
حاج شیخ عباسعلی س��لیمانی را به نمایندگی ولی فقیه و 
امامت جمعه کاشان منصوب کردند. متن حکم رهبر انقاب 
اسامی به این شرح است: جناب حجت االسام آقای حاج 
شیخ عباسعلی سلیمانی دامت افاضاته اکنون با پایان یافتن 
مس��ئولیت عالم مجاهد جناب حجةاالس��ام والمسلمین 
آقای نمازی دامت توفیقاته و با تشکر از فعالیت های علمی 
و اجتماعی ایش��ان در دوران اشتغال در کاشان، جنابعالی 

را به امامت جمعه  کاش��ان و نمایندگی خود در آن منطقه 
منصوب می کنم. کاشان عاوه بر افتخارات تاریخی و پرورش 
برجس��تگان علمی و چهره های کم نظیر در فقه و حدیث و 
علوم عقلی و ادبیات و اخاق که حّقاً مایه  مباهات است، در 
دوران کنونی و در حوادث مهم انقاب و نظام اس��امی نیز 
مجاهدت مردمی و وفاداری به آرمانها را به حّد نصاب کامل 
رسانیده است. مردم عزیز و با ایمان و انقابی کاشان در همه  
صحنه های خدمت و تاش حضور داشته و به وظائف دینی 

و انقابی خود جامه  عمل پوشانده اند.
انتظار م��ی رود جناب عالی با همه  توان در خدمات دینی و 

اجتماعی حضور یافته و سلوک مردمی با همه  قشرها بویژه 
جوانان و تکریم خانواده های معظم ش��هیدان و ایثارگران را 
ممش��ای همیشگی خود قرار دهید. غنی ساختن محتوای 
خطبه های نماز جمعه با معارف دینی و هدایت های سیاسی 
توصیه  دیگر اینجانب است. امید است با برطرف شدن بای 
همه گیر بیماری، اجتماع نماز جمعه و محافل پر رونق دینی 
و معروف کاش��ان بار دیگر دل ه��ا و جان های مردم عزیز را 
صفا و نورانیت بخشد. توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال 

مسألت می نمایم. 
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مدی�ر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران 
معتقد است رژیم آمریکا کماکان در ایران 
نیروی انسانی مطیع خود را دارد. امروز از 
این نیرو ها و ش�بکه های س�ازمان یافته از 
جمله بهایی ها و فراماس�ونری ها در جهت 
ایج�اد بحران اقتص�ادی، ایج�اد مانع در 
مسیر توس�عه و همچنین اطالعات گیری 

استفاده می کند.
جنبش ملی کردن صنعت نفت را باید اوج 
اتحاد ایرانی ها در فضای س�رکوب پس از 
کودتای س�وم اس�فند ۱۲۹۹ دانست. این 
مهم که در س�ال ۱۳۳۰ محقق ش�د، بیش 
از آنک�ه حرکت�ی در جه�ت احق�اق حق 
اقتص�ادی ملت ای�ران باش�د، اقدامی در 
راستای اثبات قدرت سیاسی مردم بود. در 
شرایطی که انگلیس خبیث در عمل مالک 
اصلی نفت کش�ورمان به شمار می رفت و 
ه�ر اعتراضی به این وضعیت را س�رکوب 
می کرد، مطالبه برای ملی شدن آن در گام 
نخست شکست هیمنه انگلیسی ها و عقب 
راندشان در حاکمیت امور مهمترین منبع 
درآمدی کشور بود. از این رو پرداختن به 
واقعه کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ از آن 
جهت اهمیت دارد که بدانیم هدف انگلیس 
از اجرای آن با کمک آمریکا ترمیم حیثیت 

سیاسی اش بود.
هم زمان با شصت وهفتمین سالروز کودتای 
۲۸ م�رداد توس�ط آمری�کا و انگلیس که 
همچن�ان س�رکردگی غرب را در دس�ت 
دارند و به قول اس�تاد مطهری »هنوز هم 
باور نکنید که این ها روح انس�انی داشته 
باشند«.)حماس�ه حس�ینی - ص۱۹(، ب�ا 
عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و 

تدوین تاریخ ایران به گفت وگو نشستیم.

 کودتای ۲۸ مرداد یکی از حوادث مهم در 
تقوی�م ایران معاصر به ش�مار می رود که هر 
س�اله در س�الگرد این اتفاق، افکار عمومی 
ضمن اب�راز تنفر از رژی�م آمریکا و انگلیس 
خبیث نسبت به آن کنجاوی ویژه ای از خود 
نش�ان می دهد. سؤال نخس�ت این است که 
ماهیت این رویداد سیاس�ی چ�ه بود و چرا 
انگلیس تصمیم گرفت دس�ت ب�ه این اقدام 

بزند؟
- اگ��ر بخواهم در ی��ک جمله ای��ن رخداد را 

تش��ریح کنم باید بگویم در نتیجه کودتای ۲۸ 
مرداد اس��تقال ملت ایران زیر پا گذاشته شد 
و سرنوش��ت مردم به دست بیگانه افتاد. کودتا، 
آخرین گزینه ای بود که دشمنان ملت ایران برای 
تحت سلطه درآوردن آن ها در پیش گرفتند. تا 
پیش از توس��ل به این ابزار، روش های دیگری 
به کار گرفته ش��د. زیرا کش��ور های س��لطه گر 
تاش می کنند برای حل و فصل مسائل ش��ان 
با کش��ور های تحت س��لطه، از راهکار های کم 
هزینه تری استفاده کنند، اما در صورتی که آن 
روش ها به نتیجه مطلوب نرسد، دست به کودتا 
می زنند. بر این اساس آمریکایی ها و انگلیسی ها 
برای شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت از 
تطمیع، فریب و اختاف افکنی استفاده کردند، 

اما موثر واقع نشد.
 نمی ش�ود م�ا از کودت�ای آمریکای�ی - 
انگلیس�ی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ح�رف بزنیم اما 
به نقش آیت اهلل س�ید ابوالقاس�م کاش�انی 
اشاره نکنیم. درباره این رهبر مهم ملی شدن 

صنعت هم بفرمایید.
- واقع امر آن است که هیچ کسی تصور نمی کرد 
ملت ایران بتواند پس از سال ها تحمل استبداد، 
زی��ر چتر نهضت ملی ش��دن نف��ت، وحدت را 
تجربه کن��د. در این مس��یر بس��یج نیرو های 
متخصص و مدیران توسط جبهه ملی، نیرو های 
مردمی و مذهبی توس��ط آیت اهلل کاش��انی و 
نیرو های متشکل سازمان یافته توسط فدائیان 
اسام محقق ش��د. اتحاد آحاد ملت در نهایت 
ابزار های مختلف دشمن را زمین گیر کرد. این 
در حالی بود که تا پیش از این، عناصر وابس��ته 
به انگلیس مانند اش��رف، برادران رش��یدیان و 
رزم آرا با به کارگیری عده ای اراذل و چاقوکش 
هر حرکت ضد انگلیس��ی را به شدت سرکوب 
می کردند و حتی اجازه برگزاری انتخابات سالم 
را نمی دادند. اما وحدت میان ملت موجب شد 
تا قدرت ملی ش��کل بگیرد و کشور را از حضور 

کارشناسان خارجی بی نیاز کند.
از ای��ن رو پ��س از تصویب الیحه ملی ش��دن 
نف��ت در مجلس و در اختی��ار گرفتن امور این 
صنعت توس��ط متخصصین ایرانی، بر انگلیس 
مس��جل ش��د که ایرانی دیگر نیازی به حضور 
کارشناس��ان خارج��ی ن��دارد؛ بنابراین دولت 
انگلیس برای شکست این حرکت ملی، راهکار 
محاص��ره دریایی و اعمال تحریم ش��دید علیه 
خرید نفت ایران را در دس��تور کار قرار داد. در 

این روش انگلیسی ها مانند دزدان دریایی، نفتی 
که سایر کشور ها از ایران خریداری می کردند را 
در آب های آزاد به نفع خود مصادره می کردند. 
این مسئله مشکل جدی در بحث فروش نفت و 
بح��ث درآمد دولت به وجود آورد که در نهایت 
با حمای��ت مردم از طریق خری��د اوراق قرضه 

برطرف شد.
  ای�ن گزاره را بارها ش�نیده ایم که راهبرد 
انگلیس »تفرقه بین�داز و حکومت کن« بود 
و البته االن هم غرب از این رهیافت استفاده 
می کند، این گزاره درباره کودتا تا چه مقدار 

صدق دارد؟
- یک روش دیگری که انگلیس برای شکس��ت 
نهضت ملی ش��دن نفت، ایج��اد اختاف میان 
ارکان وحدت س��از بود که متأس��فانه به دلیل 
حضور عوامل انگلیس��ی در بخش های مختلف 
داخلی تَرک های��ی در این اتحاد به وجود آورد. 
همزمان عواملی نف��وذی با ایجاد درگیری های 
فیزیکی در ش��هرها، فضای رعب و وحش��ت را 
بر جامعه حاکم کردن��د. در این روش گروهی 
ب��رای تظاهرات به خیاب��ان می آمدند که مورد 
خشونت گروه دیگری واقع می شدند. وحشتی 
ک��ه در نتیجه این روش در میان مردم ش��کل 
گرف��ت، در تضعی��ف قدرت ملی مؤث��ر بود. از 
س��وی دیگر انگلیس با استفاده از روزنامه های 
وابسته خود ش��روع به اتهام زنی و ایجاد ترس 
در می��ان نیرو های متدین ک��رد. در این رابطه 
مقاالتی علیه اسام و روحانیت منتشر می شد 
و همزمان نس��بت های ناروایی به دکتر مصدق 
و دکتر فاطمی از جمله اینکه آن ها بهائی زاده 

هستند، می دادند.
مجموع این ش��رایط زمینه را برای توس��ل به 
مش��ت آهنین )کودتا( فراهم ک��رد؛ لذا در ۲۸ 
مرداد ۳۲ انگلیسی ها به کمک آمریکایی ها که 
در این بازه زمانی هم به لحاظ مالی دست شان 
بازت��ر ب��ود و هم تازه نفس بودن��د، دولت ملی 
مصدق را سرنگون کردند. این اقدام موجب شد 
تا ملت ایران ۲۵ س��ال بعدی را تحت س��لطه 

روزگار بگذراند.
نکته مهم��ی که در پرداختن به این اتفاق باید 
بدان توجه داشت، این واقعیت است که دشمن 
به خوبی متوجه شد برای تحت فرمان درآوردن 
مل��ت ایران، اس��تفاده از روش ه��ای تطمیع و 
فریب کارساز نیس��ت. پیش از این در کودتای 
سوم اسفند ۱۲۹۹ هم انگلیسی ها سعی کرده 
بودند با راهکار هایی مانند عقد قرارداد ۱۹۱۹ و 
رویترز، ایران را تحت قیمومیت خود درآوردند، 
اما فرهنگ ایرانی باعث شد تا این این روش ها 

بی نتیجه بماند.
 آثار مترتب بر کودتای ۲۸ مرداد چه بود و 

دامنه آن ها تا چه زمانی ادامه یافت؟
- پس از وقوع این حادثه، کنترل نفت ایران در 
اختیار کنسرسیومی قرار گرفت که براساس آن 
دیگر انگلیس تسلط انحصاری نداشت بلکه ۴۰ 
درصد س��هام از آن آمریکا بود. بخشی از سهام 
را هم سایر کشور های اروپایی به دست گرفتند. 
افزون بر این کار با این اقدام، ملی شدن صنعت 
نفت ایران کاما نقض و سود سرشار این منبع 

خدادای ایرانیان عاید غربی ها شد.
 آمریکایی ها توانستند پلیس قدرتمندی تحت 
عنوان ساواک شکل دهند که هر نوع مخالفتی 

با کودتاگران را در نطفه خفه می کرد
در نتیج��ه با اس��تفاده از این منب��ع درآمدی، 
آمریکایی ها توانستند پلیس قدرتمندی تحت 
عنوان ساواک شکل دهند که هر نوع مخالفتی 
با کودتاگران را در نطفه خفه می کرد. همچنین 
بعد با اتکا با این درآمد، شبکه نیرو های انسانی 
بیگانیان در ایران تقویت شدند که یکی از نتایج 
آن استیا بر حوزه امور فرهنگی کشور بود. در 
ای��ن دوران تمام ترجمه ه��ا و حتی کتاب های 
درسی توسط مؤسس��ه فرانکلین تهیه می شد. 
ع��اوه براین آمریکا به تدری��ج با انتقال پنجاه 
هزار مستش��ار به ایران اختیار امور در ارتش و 
برخی نهاد ها از جمله سازمان برنامه را در دست 
گرفت. آمریکایی ها در تاش برای افزایش سهم 
خود در ایران در مقابل انگلیس، کاپیتوالسیون 
را ب��ه دول��ت وقت تحمی��ل کردن��د. پذیرش 
کاپیتوالسیون به معنای نفی شخصیت کشوری 

بود که قوای سلطه در آن حضور داشت.
 موضوعی که مطرح است اینکه باالخره در 
این ۲۵ سال شبکه قدرتمندی از سوی رژیم 
وحش�ی آمریکا و انگلی�س خبیث در داخل 
کشور ما شکل گرفته بود و ساده لوحانه است 
اگر فکر کنیم با پیروزی انقالب ش�کوهمند 
اس�المی ایران، این ش�بکه به طور کامل در 
داخل کشور متالشی ش�ده باشد، نظر شما 

چیست؟
- این روند تا روز پیروزی انقاب اسامی ادامه 
داش��ت، اما پس از این واقعه ب��زرگ تداوم آن 
ش��کل دیگری به خ��ود گرفت. براین اس��اس 
آمریکایی ها از روز ۲۳ بهمن ۱۳۵۷، با استفاده 
از شبکه نیروی انسانی که در ۲۵ سال گذشته 
ایجاد کرده بودند، ش��روع به بحران سازی علیه 
نظام جدید کردن��د. در این خصوص نیرو های 
س��ابق س��اواک و همچنین برخی از نیرو های 
ارتشی که آمریکا تربیت کرده بود، با حضور در 
اس��تان های مرزی، جنبش های تجزیه طلبی را 
شکل داند که در برخی موارد به موفقیت هایی 
هم دس��ت یافتن��د چنانکه کردس��تان تا مرز 
تجزی��ه پیش رفت؛ در صورتی که امام خمینی 
)ره( به این مس��ئله ورود پیدا نمی کردند، قطعا 
کردس��تان از ایران جدا شده بود و سپس سایر 
استان های مرزی دومینوار به همین سرنوشت 

دچار می شدند.
 رد پای این ش�بکه تا چ�ه بازه زمانی قابل 

رد یابی است؟
- تأثی��ر ش��بکه های آمریکای��ی در دهه ۷۰ و 
۸۰ هم قابل ردیابی اس��ت. آمریکا کماکان در 
ایران نیروی انس��انی مطیع خود را دارد. امروز 
از ای��ن نیرو ها و ش��بکه های س��ازمان یافته از 
جمله بهائی ها و فراماسونری ها در جهت ایجاد 
بحران اقتصادی، ایجاد مانع در مس��یر توسعه 
و همچنی��ن اطاعات گیری اس��تفاده می کند؛ 
بنابرای��ن امروز ما صرفا با هجمه بیرونی مواجه 
نیس��تیم، بلکه عده ای در داخ��ل، هماهنگ با 
آمریکا دست به کارشکنی های مختلف می زنند 
برای مثال حل مش��کات م��ردم را به تعویق 
می اندازند و یا مانع رشد و توسعه شاخص های 

اقتصادی کشور می شوند.
 ب�ا توجه ب�ه حض�ور و البته نفوذ ش�بکه 
نیروی انسانی آمریکا در داخل ایران، چگونه 
می ت�وان مانع اثرگذاری آن ها ش�د تا جایی 

ک�ه جلو اتفاقات�ی نظیر کودت�ا ۲۸ مرداد را 
گرفت؟

- این مس��ئله بحث مهمی است که باید بدان 
توج��ه وی��ژه ای ک��رد. در دوره ه��ای پیش از 
انقاب اس��امی، وحدت یکپارچه و حول یک 
محور نبود لذا دشمن می توانست با استفاده از 
راهکار های مختلف در آن ایجاد تفرقه کند. اما 
امروز وحدت ما حول یک ش��خصیت و اندیشه 
اس��ت که این موضوع طبیعتا راه نفوذ دشمن 
را سد می کند. از س��ویی امروز به پشتوانه این 
وحدت ملی، دش��من می داند هزینه اقداماتی 
مانند کودتا بسیار بسیار زیاد و احتمال موفقیت 
آن غیرممکن است. همان طور که اشاره کردم، 
برای اجرای موفق کودتا الزم اس��ت ابتدا پیش 
زمینه هایی فراهم شود که تاکنون خوشبختانه 
دشمن در نظام انقابی ایران قادر به ایجاد این 
بس��تر ها نبوده اس��ت. علی رغم مشکاتی که 
وجود دارد، دشمن نتوانسته قشر های مختلف را 
در برابر هم قرار دهد در حالی که در کودتا های 
۱۲۹۹ و ۱۳۳۲، نخست انگلیسی ها نظم جامعه 
را برهم زدند. امروز به دلیل دش��من شناس��ی 
خوبی ک��ه بنیانگ��ذار انقاب در می��ان مردم 
ایجاد کردند، ملت ایران تحرکات دش��من را با 
هوشیاری رصد می کند و اگر هم در زمینه هایی 
برخی مسئولین کم کاری دارند، افق دید مردم 
فراتر از عملکرد مس��ئولین است؛ لذا فضا برای 
نفوذ به صفوف مردم برای دشمن وجود ندارد، 
به خصوص آنکه وحدت حول مبانی اس��ام و 
ش��خصیت رهبری، نقطه قوت ایران به ش��مار 

می رود.
 بعضاً برخی میان مقوله ملی شدن صنعت 
نفت و تاکید بر حق استفاده صلح آمیز ایران 
از انرژی هسته ای ارتباط برقرار می کنند. نظر 
ش�ما در این باره چیست و آیا می توان میان 
تأثیر برجام بر توان هسته ای کشور با اثرات 

کودتا بر صنعت نفت مقایسه ای انجام داد؟
 اس��اس مقایس��ه این دو موضوع اشتباه است. 
در مسئله هسته ای ما به تصمیم خودمان وارد 
مذاکره ش��دیم و هیچ اجبار یا مشت آهنینی 
وج��ود نداش��ت. زمانی که در انتخابات س��ال 
۱۳۹۲ جوانان متأثر از ش��عار های کاندیدا های 
انتخابات ریاس��ت جمهوری، به ش��خصی رأی 
دادند که تاکید داش��ت »اگر ما فن مذاکره را 
بدانی��م، می توانیم غرب و آمری��کا را خودمان 
همراه کنیم«، نظام دو راه پیش��رو داش��ت: یا 
اینکه به انتخاب و نظر اکثریت جامعه بی توجه 
می کرد و یا اجازه می داد این قشر مجدد آمریکا 
را در صحنه دیگری تجربه کنند. تصمیم نظام، 
انتخ��اب راه دوم بود لذا مجوز مذاکره در بحث 
هس��ته ای صادر شد. براین اس��اس اگر در این 
رون��د نرمش های��ی ص��ورت گرفت، ب��ا اراده 
خودمان بود و هی��چ متغیر خارجی ما را وادار 
ب��ه این کار نکرد. در حالی که از دس��ت رفتن 
حاکمیت ملت ای��ران بر صنعت نفت، متأثر از 
عامل خارجی بود. همچنین صنعت هس��ته ای 
کماکان در اختیار حاکمیت و ملت ایران است 
و هرگون��ه تغییر و یا پیش��رفتی در این حوزه، 
با نظر مقامات داخلی انجام می ش��ود؛ بنابراین 
به هیچ عنوان نمی توان میان نقض ملی شدن 
صنعت نفت و بحث انرژی هس��ته ای ارتباطی 

ایجاد کرد. میزان
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گزارش

مرحوم تسخیری زبان گویای اسالم و تشیع بود
حضرت آیت اهلل خامنه ای درگذشت آیت اهلل تسخیری را تسلیت گفتند.

متن پیام به این شرح است. با تأثر و تأسف اطاع یافتیم که عالم مجاهد و 
زبان گویای اسام و تشیع جناب حجة االسام والمسلمین آقای حاج شیخ 
محمدعلی تس��خیری رحمةاهلل علیه دار فانی را وداع گفته اس��ت. کارنامه  
این مرد نستوه و خستگی ناپذیر در انواع خدمات برجسته در مجامع جهانِی 
اسامی حقاً درخشان است. عزم راسخ و دل پرانگیزه  ایشان حتی بر ناتوانیهای 
جس��مانی در چند سال اخیر فائق می آمد و حضور مؤثر و برکت وی را در هر نقطه  
الزم و مفید اس��تمرار می بخشید. مس��ئولیتها و خدمات ایشان در داخل کشور نیز 
فصل جداگانه و ارزشمندی از تاشهای این روحانی فاضل و متعهد است. اینجانب 
به خاندان و بازماندگان مکرم و نیز به همه  همکاران و دوستان ایشان تسلیت عرض 

میکنم و رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای وی مسألت میکنم.

ملت های منطقه از رفتار اماراتی ها عصبانی هستند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ملت های 
منطقه از رفتار اماراتی ها عصبانی هس��تند، گفت: اعام عادی سازی روابط 
امارات با رژیم غاصب صهیونیس��تی پیرو دستور آمریکایی ها انجام شد تا 
ش��کافی بین جهان اسام ایجاد شود. فداحس��ین مالکی با اشاره به اعام 
عادی سازی روابط امارات با رژیم غاصب صهیونیستی، گفت: این اقدام هیچ 
تأثیری بر نوع نگرش به اسرائیلی ها نخواهد گذاشت و حائز امتیازی برای آن ها 
نیست. وی تاکید کرد: اماراتی ها در جایگاهی قرار ندارند که بخواهند جهان اسام را 
تضعیف کنند. نماینده مجلس اظهار داشت: اماراتی ها در موضوع یمن  ابتدا در کنار 
س��عودی ها قرار گرفتند و نهایتا پس از آن در مقابل هم ایستادند و تلفات سنگینی 
هم در این رابطه داش��تند و تجربه بعدی آنها هم همین عادی س��ازی روابط با رژیم 

صهیونیستی است که خواهیم دید که در این مقوله هم منزوی خواهند شد.

نقشه راه اقتصادی کشور در هفته دولت اعالم می شود
رئیس جمهور از تدوین سند راهبردی »نقشه راه اقتصادی کشور« برای 
س��ال هش��تم فعالیت دولت تدبیر و امید خبر داد ک��ه در هفته دولت 
اع��ام و با اج��رای آن حوزه های مختلف اقتصادی ب��رای رونق تولید، 
هم افزا خواهند شد. حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور روز سه 
شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به توفیق دولت 
در جلوگیری از تحقق اهداف دش��من در ایجاد اختال در تأمین معیش��ت 
و توقف مسیر توسعه کش��ور در جریان جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسامی، 
تصری��ح کرد: دولت با تدوین این نقش��ه راه و هدف گذاری دقیق، برای یکس��ال 
پیش رو، به دنبال ایجاد انسجام و حرکتی نظام مند و یکپارچه سازی منابع مالی 
همه دستگاه ها در کنار مشارکت حداکثری مردم است تا عاوه بر ایجاد آرامش 

و ثبات، مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموارتر کند. ریاست جمهوری

بنزین مال ما نبود اما 
عمه جان که مال ماست

وزیر نفت: آمریکا ادعا کرده که محموله بنزین ایران 
را توقیف کرده اس��ت اما این در شرایطی است که 
اگرچه محموله ها از ایران رفته بود اما نه کش��تی ها 
ایران��ی بود ن��ه محموله برای ایران ب��ود؛ محموله، 

بنزین ایران بود که به مشتری فروخته شده بود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( نفت مال ما نبود.کش��تی مال عمه رهبر کره 
شمالی بود. دریا را هم که قبا فروخته بودیم.

ب( دریا مال ما نبود. کش��تی را اجاره کرده بودیم 
ام��ا نفت را قبا به عمه رهبر کره ش��مالی فروخته 

بودیم.
ج( بنزی��ن را روی آب فروخت��ه بودیم اما دریا مال 
ما بود ولی عمه رهبر کره شمالی کشتی خود را به 

استکبار جهانی فروخته بود.
د( عمه رهبر کره شمالی مال ما نبود ولی هم دریا 
مال ما بود و هم کشتی و هم محموله و هم بنزین 
و دزد ک��ه آمد ما زدیم زی��ر همه چیز و فقط عمه 

رهبر کره شمالی مال ما شد.
وزیر نفت: در برنامه س��ند مصرف س��وخت آینده 

کشور تا ۱۴۲۰ ... را سوخت اصلی می دانیم.
نقطه چین باال را با گزینه مناسب پر کنید.

الف( ذغال سنگ
ب( نفت کوره

ج( هیزم
د( هیچکدام

همچنان وزیر نفت: ایده طرح گشایش اقتصادی را 
وزارت نفت نداده است.

با توجه به تاکید مقامات کش��ور بر نفتی بودن این 
گشایش به نظر ش��ما کدام یک از گزینه های زیر 

ایده طرح گشایش اقتصادی را داده است؟
الف( نعمت نفتی

ب( کارمندی که دستگاه کارتخوان را در دفتر وزیر 
کار گذاش��ته بود. همان که پیراهن آبی نفتی تنش 

بود.
ج( کاپیتان تیم نفت آبادان

د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

با صدور حکمی

رهبر انقالب، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان را منصوب کردند

عباس سلیمی نمین تشریح کرد

عوامل زمینه ساز و آثار کودتای ۲۸ مرداد


